في شهر يناير (كانون ثاني)  2019يتم اختيار ضف مدرسة المرحلة التمهيدية
في شهر يناير (كانون الثاني)  2019ستصلك دعوة لعمل اختيار صف مدرسة المرحلة التمهيدية .يوجد في خطاب
الدعوة عنوان رابط للخدمة االلكترونية  e-tjänstenفي موقع اإلنترنت الخاص ببلدية أوسترسوند على شبكة
اإلنترنت .تفتح الخدمة االلكترونية بتاريخ  14يناير (كانون ثاني) وتستمر حتى  27يناير (كانون ثاني).

تحتاج إلى هوية الكترونية e-legitimation
لكي تضمن أمان هويتك فإنك ستحتاج إلى بطاقة هوية  e-legitimationأو هوية الهاتف الجوال االلكترونية.
بإمكانك الحصول على مساعدة بهذا الشأن من قبل البنك الذي تتعامل معه أو مصلحة الضرائب.
ستجد مزيد من المعلومات على الرابط www.e-legitimation.se
الحظ أنه يجب أن تذكر عنوان بريدك االلكتروني في الخدمة االلكترونية.
يقوم أحد حاملي حق الحضانة بعمل االختيار بينما يؤكد حامل حق الحضانة الثاني ذلك في الخدمة االلكترونية.
يتم إرسال إشعار القبول عن طريق البريد االلكتروني أو رسالة عادية في نهاية شهر فبراير (شباط).
تدعو المدرسة التي تم قبول طفلك فيها إلى اجتماع إعالمي في المدرسة خالل فصل الربيع .2019

هل بإمكاني أن أحصل على المدرسة التي أخرتها  /اخترناها؟
نقوم قدر اإلمكان بقبول التلميذ حسب رغبة حاملي حق الحضانة .إذا كان عدد طالبي المكان في أحد المدارس
التابعة للبلدية يفوق عدد األماكن المتوفرة يتم عمل اختيار فرز حق قاعدة القرب النسبي .ستجد المزيد من
المعلومات عن قواعد القبول في مدارس بلدية أوسترسوند  Östersundوتفسير مفهوم القرب النسبي في موقعنا
على شبكة اإلنترنت www.ostersund.se/skolval
أما المدارس المستقلة ضمن القطاع الخاص فإنها تطبق قواعد خاصة بها للقبول .تواصل مع كل مدرسة مستقلة
على حدة للحصول على مزيد من المعلومات.

إذا كنت بحاجة للمساعدة
إذا لم يكن يتوفر لديك جهاز كومبيوتر أو إذا كنت تريد الحصول على دعم شخصي في اختيار صف مدرسة
المرحلة التمهيدية فسنقوم بتقديم المساعدة لك .احجز موعد عن طريق التواصل مع مركز خدمة العمالء كوند سنتر
 Kundcenterعن طريق
•البريد االلكترونيkundcenter@ostersund.se :
•الهاتف.063-14 30 00 :
بإمكانك أيضا القيام بزيارة مركز خدمة العمالء الواقع في مكتب االستقبال في مبنى البلدية رودهوست.
اصطحب معك بطاقة هوية  id-handlingسارية المفعول.

ستجد مزيد من المعلومات عن اختيار صف مدرسة المرحلة التمهيدية على
موقعنا على شبكة اإلنترنتwww.ostersund.se/skolval :

